
Corona steunmaatregelen 
voor zelfstandigen

Tijdelijke ouderschapsuitkering omwille van Corona

Deze maatregel een maandelijkse uitkering in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voor zelfstandigen die hun 
activiteiten gedeeltelijk onderbreken omwille van de zorg, ten gevolge van de coronamaatregelen, voor één of meerdere 
kinderen. Het kind mag hoogstens 12 jaar zijn of 21 jaar ingeval van een beperking. 

Wie komt in aanmerking? 
Zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of gelijkgestelden die bijdragen betalen evenwaardig met een aangeslotene in hoofdberoep. Deze 
uitkering is niet cumuleerbaar met andere uitkeringen in dezelfde maand.  
Hoe aanvragen?
Via een online aanvraagformulier. Je vindt meer info op onze website. 

Versoepelde aanvraag vrijstelling omwille van Corona

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële situatie bevindt omwille van Corona kunnen een aanvraag 
tot vrijstelling van bijdragen indienen voor alle kwartalen van 2020 eind eindafrekeningen die vervallen in 2020. Er is een 
vereenvoudigde procedure opgestart. Opgelet: Een toegekende vrijstelling betekent ook een verlies van pensioenrechten voor 
dit kwartaal. 

Wie komt in aanmerking? 
Voor zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of gelijkgesteld, na goedkeuring van het RSVZ. Niet voor kwartalen in bijberoep. 
Hoe aanvragen? 
Via een online aanvraagformulier. Je vindt meer info op onze website. 

Uitstel van betaling omwille van Corona

Zelfstandigen die moeilijkheden hebben om de tijdig bijdragen te betalen door het coronavirus, kunnen 1 jaar betalingsuitstel 
vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen met die vervallen in 2020. De betaling van de 
vennootschapsbijdragen wordt automatisch uitgesteld naar 31/10/2020. 

Wie komt in aanmerking? 
Voor alle zelfstandigen die betalingsmoeilijkheden ondervinden omwille van het coronavirus.
Hoe aanvragen? 
Via een online aanvraagformulier. Je vindt meer info op onze website. 

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen 
uitgewerkt die jou kunnen helpen. Hierbij een overzicht van alle specifieke maatregelen rond Corona die je 

via je Sociaal Verzekeringsfonds kan aanvragen. Uitgebreide info over deze maatregelen en de regionale 
steunmaatregelen via andere instanties vind je steeds op onze website. 

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#14
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#5
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#3
https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus#5


Corona Overbruggingsrecht

Deze uitkering is er om zelfstandigen in moeilijkheden te helpen deze corona crisisperiode te overbruggen. Het betreft een 
uitkering die aangevraagd kan worden door zelfstandigen die getroffen zijn door de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden. 

Wie komt in aanmerking? 
Zelfstandigen die aangesloten zijn in hoofdberoep of (gelijkgesteld met) bijberoep en student-zelfstandigen die voorlopige bijdragen betalen 
die gelijk zijn aan de bijdragen in hoofdberoep. Ben je aangesloten in bijberoep of gelijkgesteld, als student-zelfstandige of gepensionneerde 
en betaal je verminderde bijdragen? Dan kom je in aanmerking voor het halve crisisoverbruggingsrecht indien je referteinkomen voor de 
voorlopige bijdragen hoger is dan 6 996,89 euro.  
Hoe aanvragen?
Via een online aanvraagformulier. Je vindt meer info op onze website. Opgelet: er zijn verschillende types mogelijk. Hieronder vind je een 
overzicht. 

Maand Crisis-overbruggingsrecht Heropstart overbruggingsrecht Klassiek overbruggingsrecht

Verplichte sluiting Vrijwillige sluiting van 
minstens 7 dagen

Pijler: beslissing van een belangrijke 
economische actor: quarantaine.

Maart Voor zelfstandigen 
wiens activiteit 
verplicht moet sluiten 
door de overheid. 

Voor zelfstandigen die niet 
verplicht moeten sluiten 
door de overheid, maar die 
wel zelf vrijwillig minstens 
7 dagen hun zaak gesloten 
hebben. 

Niet mogelijk

Niet mogelijk

April
Volledige uitkering: 
• 1 614,10 euro met gezinslast
• 1 291,69 euro zonder gezinslast
Halve uitkering: 
• 807,05 euro met gezinslast
• 645,85 euro zonder gezinslast

Mei

Juni Voor zelfstandigen die, na een 
periode van verplichte sluiting of die 
afhankelijk zijn van een sector die 
verplicht moest sluiten, hun activiteit 
heropstarten. Bovendien moet er 
sprake zijn van een omzetverlies van 
minstens 10%. 

Bedrag uitkering: 
• 1 614,10 euro met gezinslast
• 1 291,69 euro zonder gezinslast

Controle obv NACE-code en 
omzetcijfers. 

Komt de NACE-code niet in 
aanmerking, maar kan er op basis van 
concrete bewijsstukken aangetoond 
worden dat men in werkelijkheid wel 
tot de juiste sector behoort of ervan 
afhankelijk is, dan kan de aanvraag 
toch goedgekeurd worden. 

Juli Nieuwe aanvraag per maand verplicht
Link met corona moet bewezen worden obv 
objectieve elementen. 

Augustus De onderneming van 
de zelfstandige moet 
verplicht gesloten zijn 
door de overheid 

of 

afhankelijk zijn van 
een sector die volledig 
moet sluiten. Controle 
obv NACE-code. 

Komt de NACE-code 
niet in aanmerking, 
maar kan er op 
basis van concrete 
bewijsstukken 
aangetoond 
worden dat men in 
werkelijkheid wel 
tot de juiste sector 
behoort of ervan 
afhankelijk is? Dan 
kan de aanvraag toch 
goedgekeurd worden. 

Zelfstandigen die vrijwillig 
7 dagen sluiten moeten 
kunnen aantonen dat dit 
komt door de gevolgen van 
Corona. 

September

Niet mogelijk

Voor zelfstandigen die door een verplichte 
quarantaine hun zelfstandige activiteit 
voor minstens 7 dagen volledig moeten 
onderbreken. Het moet gaan om een 
volledige onderbreking. Zelfstandigen 
die hun activiteiten van thuis uit kunnen 
organiseren komen niet in aanmerking. Ook 
komen zelfstandigen die omwille van niet-
essentiële redenen afgereisd zijn naar een 
rode zone op het moment van vertrek niet in 
aanmerking. 

Controle obv quarantaineattest. 

Bedrag uitkering: 
Onderbreking vanaf 7 dagen
• 403,53 euro met gezinslast
• 322,92 euro zonder gezinslast
Onderbreking vanaf 14 dagen
• 807,05 euro met gezinslast
• 645,84 euro zonder gezinslast

Oktober

November

Niet mogelijk
December

https://www.acerta.be/nl/coronavirus/faq-zelfstandigen

